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Objetivo e Metodologia 
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Objetivo 

A pesquisa teve como objetivo investigar as opiniões da 

população brasileira quanto aos direitos da criança, 

previstos na Constituição Brasileira e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
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Universo Amostra Margem 
de Erro * 

População 
brasileira com 16 

anos ou mais 
2.060 2 p.p. 

Universo Amostra Margem 
de Erro *

População 
brasileira com 16 

anos ou mais 
2.060 2 p.p.

Pesquisa quantitativa, 
com abordagem pessoal 
em pontos de fluxo 
populacional.  

Técnica Universo 

A coleta de dados 
foi realizada nos 
dias 18 e 19 de 
abril de 2013. 

Data de 
campo 

As entrevistas foram 
realizadas mediante 
aplicação de questionário 
estruturado.  
A checagem cobriu, no 
mínimo, 20% do material 
de cada pesquisador. 

Metodologia 

(*) Margem de erro máxima, para mais ou para 
menos, dentro de um nível de confiança de 95% 

%"%"
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Foram realizadas 2.060 entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 132 
municípios. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos 
percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. 

Para leitura do total da amostra os dados foram ponderados, de acordo com os pesos das 
regiões brasileiras, de forma a representar o universo estudado. 

SE: 42% 

NE: 28% 

N+CO: 16% 

SUL: 14% 

38% Região Metropolitana 
(Capital + Outras Cidades) 

62% Interior 

Foram realizadas 
municípios
percentuais

Foram realizadas 
municípios
percentuais

TOTAL 
BRASIL 

Metodologia 

&'()*+,"
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O desenho amostral foi elaborado com base em 
informações do Censo 2010 (Fonte IBGE), e contempla!os 
seguintes!estágios: 

- Estratificação por Unidade Federativa e porte dos municípios; 

- Sorteio dos municípios, 

-! Sorteio do ponto onde foi realizada a pesquisa, 

-! Seleção do entrevistado utilizando cotas de sexo e idade.  

Metodologia 

./)/01("&'()*+,2"

O 
informações do Censo 2010 (Fonte IBGE), e contempla
seguintes

- Estratificação por Unidade Federativa e porte dos municípios; 

- Sorteio dos municípios, 

- Sorteio do ponto onde foi realizada a pesquisa, 

- Seleção do entrevistado utilizando cotas de sexo e idade.

3"3"
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Metodologia 

"! &0425)/)6!"#!$%$"#!&'(%#!)%#*#!%+,*#*-.%/!-0/*,"!1-#'2&1*-.*!+%,%!%-341#*!*#.%5#6&%!
7/*-"#!$*!89!&%#"#:!*-&"-.,%/;#*!1$*-62&%$"#!&"/!%#.*,1#&"!*!$*<*,="!#*,!")#*,<%$"#!
&"/!&%'.*4%>!!

"! ?#!,0425)/)!#="!)%#*%$%#!-%#!+,"+",@A*#!"'!*/!*#.%5#6&%#!$*!.*-$B-&1%!&*-.,%4C!.%1#!&"/"!
/D$1%!*!/*$1%-%>!

"! 7,+8/'"9/"/++(6"E"$%!%/"#.,%!.*/!'/!*,,"!%##"&1%$"!7/%,F*/!$*!*,,":>!G'%-."!/%1",!%!
%/"#.,%C!/%1#!+,HI1/%!$"!'-1<*,#"C!*-.="!/*-",!D!"!*,,">!?!4*1.',%!$"#!$%$"#!D!#*/+,*!
*#.%5#6&%!J!#1.'%;#*!$*-.,"!$*!$*.*,/1-%$%#!/%,F*-#!;!*!-="!-'/D,1&%>!!

"! !:;</2"9/"=(0>,0?,"9/"@$A"#1F-12&%!K'*C!#*!L"##*/!,*%41M%$"#!N99!4*<%-.%/*-."#!
#1/'4.O-*"#!&"/!%!/*#/%!/*."$"4"F1%C!*/!PQ!$*4*#!"#!,*#'4.%$"#!*#.%,1%/!$*-.,"!$%!
/%,F*/!$*!*,,"!+,*<1#.%>!

"! B(09/+,?C(6""#!,*#'4.%$"#!$*<*/!#*,!+"-$*,%$"#!!$*!%&",$"!&"/!"!R-1<*,#">!?!
+"-$*,%@="!&"-#1#.*!*/!&,1%,!'/!S+*#"T!+%,%!&%$%!K'*#6"-3,1"!$*!L",/%!%!1F'%4%,!%!
$1#.,1)'1@="!$%!?UVWEX?!&"/!%!$1#.,1)'1@="!$"!RYZ[\XWV>!]%#"!%!%/"#.,%!#*(%!
+,"+",&1"-%4!%"!'-1<*,#"!*#.*!+*#"!#*,3!N!7-="!^3!-*&*##1$%$*!$*!+"-$*,%@=":>!

DE)/+<,?F/)"/)*,G)H=,)"
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Metodologia 

"! ]1.%@A*#!1-L*,1",*#!%!9CQ_!*#.="!,*+,*#*-.%$%#!-%#!.%)*4%#!+",!S9T!*!-*-^'/%!&1.%@="!+",!!S!
J!S>!

"! \/!%4F'-#!F,32&"#!*!.%)*4%#!"#!,*#'4.%$"#!$%#!+*,F'-.%#!&"/!,*#+"#.%!0-1&%!-="!#"/%/!
*I%.%/*-.*!N99_C!<%,1%/!$*!PP_!%!N9N_C!$*<1$"!%!%,,*$"-$%/*-."#>!!

"! Y"#!F,32&"#!*!.%)*4%#!"#!,*#'4.%$"#!*#.="!*/!+*,&*-.'%4!*!%#!)%#*#!*/!-0/*,"#!%)#"4'."#>!
"! V#!,*#'4.%$"#!#1F-12&%6<"#!*-&"-.,%/;#*!$*#.%&%$"#!*/!41-^%!&"-5-'%!*-K'%-."!K'*!"#!

.*-$*-&1%1#!7$*-.,"!$%!/%,F*/!$*!*,,":!*/!41-^%!+"-64^%$%>!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!W1F-12&%6<%/*-.*!/%1", ! ! !Z-$1&%6<%/*-.*!/%1",!
! !!!!!!!!!!!!!!W1F-12&%6<%/*-.*!/*-",! ! !Z-$1&%6<%/*-.*!/*-",!

DE)/+<,?F/)"8/+,5)")(E+/",",I+/)/0*,?C("

JK"JK"

10 

&0(" L/'," BME25=(" &'()*+," &E+,08N0=5,"

O/</+/5+("
!KJK"

P(0)Q'5)'("0,"
50RS0=5,"

`%1#!$*!&,1%-@%#!&"/!1$%$*!
*-.,*!98!*!NN!%-"#!&"/+4*."#C!
+*,.*-&*-.*#!%!."$%#!%#!&4%##*#!
*&"-a/1&%#!

#JJ" TC("B,Q2("
U=,I5*,2V"

7,5("!KJJ" DI505F/)")(E+/","I+(I,8,09,"50R,0H2"

`"+'4%@="!),%#14*1,%C!$*!."$%#!
%#!&4%##*#!*&"-a/1&%#C!%!+%,6,!
$*!Nb!%-"#!

!WK%J" X+,)52"

7,5("!KJY"
Z/85)2,?C(")(E+/"
.5+/5*()"9,)"
P+5,0?,)"

`"+'4%@="!),%#14*1,%C!$*!."$%#!
%#!&4%##*#!*&"-a/1&%#C!%!+%,6,!
$*!Nb!%-"#!

!WK%K" X+,)52"

Histórico das pesquisas Datafolha para a Alana 

%#!&4%##*#!*&"-a/1&%#C!%!+%,6,! !WK%K" X+,)52"
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Perfil da amostra  

J!"J!"

12 
Perfil da amostra 

População 

"!!U%1",!+%,&*4%!$%!+"+'4%@="!7cd_:!*#.3!#1.'%$%!-%!+/85C("TQ9/)*/"$"!e,%#14C!!
<1-$"!%!#*F'1,!"!:(+9/)*/C!,*+,*#*-.%-$"!df_>!

"!!g"1#!.*,@"#!$%!+"+'4%@="!),%#14*1,%!7bd_:!,*#1$*/!-%#!&1$%$*#!$"!50*/+5(+""9("I,;)W"

"!!`"+'4%@="!&"/!+*,&*-.'%4!41F*1,%/*-.*!/%1",!$*!'Q21/+/)!7Qd_:>!

"!!h%1I%#!*.3,1%#!)*/!$1#.,1)'i$%#!-%!+"+'4%@="!),%#14*1,%!#!7[95,"/*4+5,"9/"#K",0()W"

"!!U%1",1%!$%!+"+'4%@="!7fN_:!.*/!+/09,"'/0),2"R,'525,+"9/",*["$"TW7W"#!]*,&%!$*!/*.%$*!$%!
+"+'4%@="!7Qd_:!+*,.*-&*!j!=2,))/"PW"

"!!!k,%-$*!/%1",1%!.*/!-i<*4!$*!*#&"4%,1$%$*!OQ09,'/0*,2"/"7[95(""7cQ_!*!cN_!,*#+*&6<%/*-.*:>!

"!!!bb_!$%!+"+'4%@="!),%#14*1,%!D!\=(0('5=,'/0*/"&H<,"7`\?:C!&"/!$*#.%K'*!+%,%!%##%4%,1%$"#!
,*F1#.,%$"#!7dQ_:!*!L,**!4%-&*!7Nc_:>!

Grande maioria dos brasileiros tem renda mensal familiar de até 
5 Salários Mínimos. 
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Perfil da amostra 

"!!29% têm filhos até 11 anos e 21%, de 12 a 18 anos.  

"!?!',5(+5,"9()"I,5)"$*!24^"#!%.D!Nf!%-"#!.*/!1$%$*!*-.,*!dQ!*!cc!%-"#!7bP_:>!
UD$1%!*.3,1%!$"#!+%1#l!8m!%-"#. 

"!!\-.,*!"#!+%1#!*-.,*<1#.%$"#C!f9_!#="!\=(0('5=,'/0*/"&H<()"!!"#$$%&'()#!"#*!
'!*+,-'!%./$-'!*'-0!1#2%*3!

Pais de filhos até 18 anos  

42% dos brasileiros entrevistados têm filhos com idade até 18 anos. 

$*!24^"#!%.D!Nf!%-"#!.*/!1$%$*!*-.,*!dQ!*!cc!%-"#!7bP_:>

"#$$%&'()#!"#*!

J#"J#"

14 

O521()",*["J3",0()"

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

População 

"!"P/+=,"9/"]Q,*+("/0*+/"9/^"E+,)52/5+()"*N'">21()"=('"59,9/",*["J3",0()W""

#!A"

$3A"

!"#

!$#

Até 11 anos

De 12 a 18 anos

Resposta múltipla 

L/'">21()"

:C("*/'">21()"

Perfil da amostra 
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15 

_/85C(!

:,*Q+/^,"9("'Q05=;I5(!

Perfil da amostra 

População 
Pais de 

filhos até 
18 anos  

14% 14%

42% 38%

28% 30%

16% 18%Norte/Centro-
Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul
População 

Pais de 
filhos até 
18 anos  

38% 37%

62% 64%Interior

Região 
metropolitana

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

"!"\0*+/"()"]Q/"*N'">21()",*["J3",0()`","
I,+H=5I,?C("["Q'"I(Q=("',5(+"0("
:(+9/)*/"/"0(":(+*/a=/0*+(bD/)*/"/"

'/0(+`"0("TQ9/)*/W"

"!"&I+(c5',9,'/0*/"9(5)"*/+?()"9,"
I(IQ2,?C("E+,)52/5+,"+/)59/"0,)"
=59,9/)"9("50*/+5(+"9("I,;)W"

J%"J%"

16 
Perfil da amostra 

T/c(!

População 
Pais de 

filhos até 
18 anos  

48% 46%

52% 54%Feminino

Masculino

22%
9%

23%
35%

19%
33%

22%
20%

15%
2%

60 ou mais

45-59

35-44

25-34

16 - 24 anos

d9,9/!

População 
Pais de 

filhos até 
18 anos  

Média:    40 anos                37 anos 

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

"!"&"95)*+5EQ5?C("I(+")/c("["
I+,H=,'/0*/"/]Q525E+,9,"0,"

I(IQ2,?C("!"\-.,*!"#!+%1#!$*!24^"#!
%.D!Nf!%-"#C!%#!/'4^*,*#!.B/!'/%!
&"-&*-.,%@="!4*<*/*-.*!/%1",>!

"!"D)"I,5)"9/">21()",*["J3",0()"*N'"'[95,"9/"59,9/"
',5)"E,5c,"]Q/","I(IQ2,?C("E+,)52/5+,W"&"',5(+5,"

9/2/)"*N'"59,9/"/0*+/"!$"/"##",0()W""
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P2,))5>=,?C("\=(0e'5=,"
UP+5*[+5("X+,)52V!

Perfil da amostra 

27% 24%

52% 55%

22% 21%
D/E

C

A/B

_/09,"R,'525,+"'/0),2!

46% 48%

35% 37%

10% 9%4% 3%Mais de 10 
S.M.

Mais de 5 a 
10 S.M.

Mais de 2 a 5 
S.M.

Até 2 S.M.

População 
Pais de 

filhos até 
18 anos  

População 
Pais de 

filhos até 
18 anos  

W%43,1"!Ui-1/"!
d9N8!n!!

Xo!bmfC99!

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

"!"P/+=,"9/"'/*,9/"9,"I(IQ2,?C("["
I/+*/0=/0*/"f"=2,))/"P>!

"!"./"R(+',"'Q5*(")5'52,+`","',5(+5,"
9,"I(IQ2,?C("/"*,'E['"9()"I,5)"9/"
>21()",*["J3",0()"*N'"+/09,"R,'525,+""

,*["$"TW7W"'/0),5)W"

4)#!0'5%67%"80'!!!!!!!!!!!!!!9:! !!!!!!;:!

J3"J3"

18 
Perfil da amostra 

\)=(2,+59,9/!

45% 44%

41% 44%

13% 12%

Superior

Médio

Fundamental

População 
Pais de 

filhos até 
18 anos  

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

"!"&"8+,09/"',5(+5,"9,"I(IQ2,?C("*/'"/)=(2,+59,9/"OQ09,'/0*,2"(Q"7[95("!""!+*,24!$*!
*#&"4%,1$%$*!$"#!+%1#!$*!24^"#!%.D!Nf!%-"#!#*!%##*/*4^%!%"!$%!+"+'4%@="!),%#14*1,%>!!
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19 

D=QI,?C("

Perfil da amostra 

!"#

$%#

$%#

&#

$#

%'#

%#

$(#

'#

$#

NÃO PEA *

Só aposentado

Só dona de casa

Só estudante

Desempregado (Não procura 
emprego)

!!"

#$"

%&"

'"

!"

("

#"

$"

)*"

(%"

%'"

+"

)"

$"

("

$"

PEA *

Assalariado registrado

Free-lance/ bico

Assalariado sem registro

Funcionário público

Autônomo regular (Paga 
ISS)

Empresário

Desempregado (procura 
emprego)

População 
Pais de filhos 
até 18 anos 

* População Economicamente Ativa 
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

"!"&"',5(+5,"9,"I(IQ2,?C("
E+,)52/5+,"U%%AV"["

\=(0('5=,'/0*/"&H<,`"=('"
9/)*,]Q/"I,+,"()",)),2,+5,9()"
+/85)*+,9()"/"I,+,"()"R+//a

2,0=/bE5=(W"

"!"\0*+/"()"I,5)"9/">21()",*["J3"
,0()`"[",2*,","I(+=/0*,8/'"9,"
I(IQ2,?C("/=(0('5=,'/0*/"

,H<,"U3KAVW"

20 20 

Informação e compreensão dos 
direitos da criança 
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Informação e compreensão dos direitos da criança 

&"50</)H8,?C(",")(E+/"()"95+/5*()"9,)"=+5,0?,)"R(5"+/,25^,9,"/'"*+N)"/*,I,)6!

B+5'/5+, Z-$%F"';#*!#"),*!"!8+,Q"9/"=(01/=5'/0*("9()"95+/5*()"9,)"=+5,0?,)C!
*/!F*,%4C!+,*<1#."#!-%!]"-#6.'1@="!e,%#14*1,%!*!-"!\]?!7\#.%.'."!$%!
],1%-@%!*!$"!?$"4*#&*-.*:!#!\#&%4%!$*!N!%!Q!

T/8Q09, 
?+H#!1-L",/%@="!$*!K'*!%!]"-#6.'1@="!e,%#14*1,%!*#.%)*4*&*!
I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","=+5,0?,C!*/!<3,1"#!%#+*&."#C!"!
*-.,*<1#.%$"!L"1!K'*#6"-%$"!#"),*!"!#*'!F,%'!$*!1-L",/%@="!#"),*!
*##*!%##'-."!#!\#&%4%!$*!N!%!Q!

!!"!!"

22 

Informação e compreensão dos direitos da criança 

?,6F"!ddml!!!
<!,%2%$!,'!='*>&-'?!,'!0#"-%,',%!%!,#!@0.',#!'00%A8$'$!B!"$-'C('?!"#*!

'50#&8.'!D$-#$-,',%?!#!,-$%-.#!B!2-,'?!B!0'E,%?!B!'&-*%C.'()#?!B!%,8"'()#?!'#!
%0D#$.%?!'#!&'F%$?!B!D$#G00-#C'&-F'()#?!B!"8&.8$'?!B!,-AC-,',%?!'#!$%0D%-.#?!B!

&-5%$,',%!%!B!"#C2-2HC"-'!='*-&-'$!%!"#*8C-./$-'3!!

h"1!%+,*#*-.%$"!'/!&%,.="!&"/!"!?,6F"!ddm!da ]"-#6.'1@="!
e,%#14*1,%C!1-$%F%-$";#*!%"!*-.,*<1#.%$"!"!K'*!*4*!*-.*-$1%!+*4%!
*I+,*##="!I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","=+5,0?,>!!

L/+=/5+, 

!"#$%&'(")(*"+,&%+-.+"$("+,&%+/*0&$1("+"("
2+03.*0$1(%"4+."2$.0$1$5+,&+"("$%6-(7!

?#!+/)I()*,)"R(+,'"/)I(0*S0/,)C!+",D/!*L*.'%$%#!%+H#!%!%+,*#*-.%@="!$"!&%,.="!&"/!"!
%,6F"> 
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23 

Informação e compreensão dos direitos da criança 

19% da 
população J@A"#*!&"-#1$*,%/!50R(+',9()!#"),*!"#!95+/5*()"

9,"=+5,0?,C!+,*<1#."#!-%!]"-#6.'1@="!*!-"!\]?!

!#A"#*!$*&4%,%/!1-L",/%$"#!#"),*!%!I+5(+59,9/"
,E)(2Q*,"I,+,","=+5,0?,C!*#.%)*4*&1$%!-%!

]"-#6.'1@="!e,%#14*1,%!

D)"+/)Q2*,9()"'()*+,'"]Q/","',5(+5,"9,"I(IQ2,?C("E+,)52/5+,")/"9/=2,+,":gD"
)/+"50R(+',9,")(E+/"()"95+/5*()"9,)"=+5,0?,)"/")(E+/","I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,"

,"=+5,0?,"/)*,E/2/=59,"0,"P(0)H*Q5?C(W"

"!!?!1-L",/%@="!#"),*!"#!$1,*1."#!*!$%!I+5(+59,9/",E)(2Q*,"+%,%!%!&,1%-@%!D!.*-$*-&1%4/*-.*!',5(+!*-.,*!
%!+"+'4%@="!$%#!_/85F/)"7/*+(I(25*,0,)"*!$"!TQ9/)*/!$"!+%i#>!

"!!hQ,0*("',5)",2*("("0;</2"/=(0e'5=("$"#!*-.,*<1#.%$"#C!',5)"50R(+',9()"*4*#!#="!#"),*!*##*!%##'-.">!!

"!?!I(IQ2,?C(!*!"#!I,5)"9/">21()",*["J3",0()".B/!,*#+"#.%#!/'1."!+,HI1/%#C!#*/!$1L*,*-@%#!*I+,*##1<%#!
-"!-i<*4!$*!1-L",/%@="!*-.,*!*4*#>!

"!!V!F,%'!$*!1-L",/%@="!
*-.,*!"#!,9(2/)=/0*/)"

9/"J%"/"J3",0()"D!#1/14%,!
%"!$%!+"+'4%@="C!*/!

,*4%@="!%!*##*#!%#+*&."#>!24% da 
população 

!#"!#"

24 

Informação e compreensão dos direitos da criança 

!$A"
p!\.iP&jgD6"P+5,0?,"*/'"("95+/5*(b8,+,0H,"f"/9Q=,?C(`"9/"*/+"Q',"E(,"
R(+',?C("I,+,")/Q"RQ*Q+(W"

J@A"
p!P_d&:j&"\7"Jk"Zil&_6"P+5,0?,"*/'"95+/5*(",=5',"9/"*Q9(`",=5',"9/"
*(9()`"*/'"I+5(+59,9/"/'"*Q9(`"["',5)"5'I(+*,0*/"]Q/"*Q9(W"

B,+,","I(IQ2,?C(`"/9Q=,?C("/"=+5,0?,"/'"Jk"2Q8,+"R(+,'",)",))(=5,?F/)"
',5)"R+/]Q/0*/)"I,+,","/cI+/))C("I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","=+5,0?,W"

"! J$A k%,%-6%!$*!$1,*1."#C!&'/+,1/*-."!$%#!4*1#!
"!!J$A!g1,*1."!j!W%0$*!!
"!!JYA!h",/%@="!$%#!&,1%-@%#C!1-<*#6/*-."!-%#!&,1%-@%#!
"!!JJA!]"-<1<B-&1%C!,*#+"-#%)141$%$*!L%/141%,!
"!!@A!]1$%$%-1%C!$1,*1."#!)3#1&"#!!
"!!3A!X*#+"-#%)141$%$*!$"!F"<*,-"!

Outras 
associações 

foram: 
(citações até 8%) 
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!$"!$"

25 

!"
#$"

!"#

$%"

#&"
'"

#("

!$#

$!"

##"

)*+,-.
+/0-1234-

5/0-1234- )3+6.-*.
27/-6.

+/0-1234-

8-*9-.
+/0-1234-

:343.
+/0-1234-

População 
Pais de filhos 
até 18 anos 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) 

P16.  Falando sobre os direitos da criança, que estão previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o quanto você está informado(a) 
sobre esse assunto? Você diria que está:  
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

2,7 2,8

Média (de 1 a 5): 

"!"&"8+,09/"',5(+5,"U3JAV"9()"E+,)52/5+()"=(0)59/+,"]Q/")C("',5)"(Q"'/0()`"I(Q=("(Q"0,9,"
50R(+',9()")(E+/"()"95+/5*()"9,"=+5,0?,"]Q/"/)*C("I+/<5)*()"0,"P(0)H*Q5?C("/"0("\P&W""

B+5'/5+,"\*,I, 

19% 21% 

40% 37% 

k,%'!$*!1-L",/%@="!#"),*!"#!95+/5*()"9,"=+5,0?,C!
+,*<1#."#!-%!]"-#6.'1@="!*!-"!\]?!

!%"!%"

26 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) 

P16.  Falando sobre os direitos da criança, que estão previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o quanto você está informado(a) 
sobre esse assunto? Você diria que está:  
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

!"# !"$%&'% ()*$%&'%
()*'%+,
-%.'*)/,
0%&'%

1%234),
5%'*)6)#3/

'7.7
8.'%*3)*

8(9015:;0,<=,>,?@ AB AB CD A= AB CE A=
!"#$%&#'(%)*+,%&-./ 0 0 12 3 0 4 5
6'(%)*+,%&-3/ 17 17 18 11 17 10 4

!+#9&%"&*:'%9&#'(%)*+,%&-8/ 32 30 32 85 37 84 31
;%"<%&#'(%)*+,%&-7/ 75 73 75 74 73 7. 70
=+,+&#'(%)*+,%&-1/ 13 11 11 14 1. 12 10

!"#$%&'#(&)&%&*+ ,-. ,-/ ,-/ ,-* ,-. ,-0 ,-1

&>+9: 7252 705 ??. .4. 823 ?31 1714

F0F:G

1%234) (7'"*%H7,$),
I".3JK63)

"!":("TQ9/)*/"/"0,)"_/85F/)"7/*+(I(25*,0,)`"("8+,Q"9/"50R(+',?C(")(E+/"()"95+/5*()"9,"=+5,0?,"*/09/"
,")/+"',5(+W":(":(+9/)*/`","50R(+',?C("["*/09/0=5,2'/0*/"'/0(+W""

População 

B+5'/5+,"\*,I, k,%'!$*!1-L",/%@="!#"),*!"#!95+/5*()"9,"=+5,0?,C!
+,*<1#."#!-%!]"-#6.'1@="!*!-"!\]?!7*/!_:!
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!-"!-"

27 

População 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) 

!"#$
%&'()*

+,-($
)()*

./0"0.10
")*#

.20"0340
")*#

350"0640
")*#

650"0440
")*#

450"0520
")*#

/70
")*#0
*&08

9:; < =:>

?@+AB!9=A0C50804D .2 .2 37 .1 .E .1 36 37 .2 63 .E ..
!"#$%&#'(%)*+,%&-./ 0 0 1 2 . 3 3 1 0 45 6 2
7'(%)*+,%&-8/ 45 45 45 4. 42 48 44 44 49 59 49 0

!+#:&%"&*;'%:&#'(%)*+,%&-2/ 89 23 84 84 82 23 88 84 25 85 82 29
<%"=%&#'(%)*+,%&-5/ 56 51 5. 58 50 51 5. 50 56 59 51 29
>+,+&#'(%)*+,%&-4/ 48 48 48 41 45 49 44 42 5. 6 45 53

!"#$%&'#(&)&%&*+ ,-. ,-. ,-. ,-/ ,-. ,-0 ,-1 ,-. ,-* 2-) ,-. ,-2

&?+:; 5969 4994 49.3 593 5.8 814 236 846 298 693 4924 859

FAF9G

<'"##,H,I* ?J"J,

P16.  Falando sobre os direitos da criança, que estão previstos na Constituição e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o quanto você está informado(a) sobre esse assunto? Você diria que está:  
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

"!!V!F,%'!$*!1-L",/%@="!*#.3!.%/)D/!*#.,*1.%/*-.*!,*4%&1"-%$"!j!*#&"4%,1$%$*C!
&,*#&*-$"!$*!N9_!-"!h'-$%/*-.%4C!%.D!cQ_!-"!W'+*,1",!7.%I%!$*!Z-L",/%$"#:>!

k,%'!$*!1-L",/%@="!#"),*!"#!95+/5*()"9,"=+5,0?,C!
+,*<1#."#!-%!]"-#6.'1@="!*!-"!\]?!7*/!_:!

B+5'/5+,"\*,I, 

OQ09,'/0*,2" 7[95(" TQI/+5(+"

N9! dN! cQ!

"!"&"50R(+',?C(")(E+/"()"
95+/5*()"9,"=+5,0?,"=+/)=/"
0,)"=2,))/)"/=(0e'5=,)"
',5)",2*,)"U&bXVW"

!3"!3"

28 

!"
#$"

!"#
%&"

#$"
!"

#'"

!$#

%("
#("

)*+,-.
+/0-1234-

5/0-1234- )3+6.-*.
27/-6.

+/0-1234-

8-*9-.
+/0-1234-

:343.
+/0-1234-

População 
Pais de filhos 
até 18 anos 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) 

P17.  A Constituição Brasileira estabelece prioridade absoluta para a criança em vários aspectos, como direito à vida, alimentação, educação, cultura, 
respeito, etc. Você diria que, sobre esse assunto de prioridade absoluta para a criança na Constituição brasileira, você está:  

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

2,8 2,9

Média (de 1 a 5): 

Apenas 24% dos brasileiros se consideram informados, em comparação com 40% que 
se julgam desinformados, )(E+/"(",))Q0*("9/"I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","=+5,0?,"/'"

<4+5()",)I/=*()`"/)*,E/2/=59("I/2,"P(0)H*Q5?C("X+,)52/5+,W 

T/8Q09,"\*,I, 

24% 27% 
40% 36% 

k,%'!$*!1-L",/%@="!#"),*!%!I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","
=+5,0?,C!*#.%)*4*&1$%!-%!]"-#6.'1@="!e,%#14*1,%!
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!@"!@"

29 

Pais de filhos 
até 18 anos 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) 

P17.  A Constituição Brasileira estabelece prioridade absoluta para a criança em vários aspectos, como direito à vida, alimentação, educação, cultura, 
respeito, etc. Você diria que, sobre esse assunto de prioridade absoluta para a criança na Constituição brasileira, você está:  
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

!"# !"$%&'% ()*$%&'%
()*'%+,
-%.'*)/,
0%&'%

1%234),
5%'*)6)#3/

'7.7
8.'%*3)*

8(9015:;0,<=,>,?@ A? AB CD DE AD AF AD
!"#$%&#'(%)*+,%&-./ 0 1 23 . 1 23 1
4'(%)*+,%&-5/ 21 25 63 26 21 27 25

!+#8&%"&*9'%8&#'(%)*+,%&-:/ :1 56 :5 :5 53 :0 :.
;%"<%&#'(%)*+,%&-6/ 65 6: 6: 60 65 6. 65
=+,+&#'(%)*+,%&-2/ 21 2. 26 62 21 7 63

!"#$%&'#(&)&%&*+ ,-. ,-/ ,-0 ,-* ,-/ 1-2 ,-3

&>+89 6313 6?1 00. .7. :35 052 2627

G0G:H

1%234) (7'"*%I7,$),
J".3KL63)

"!":,"+/85C("'/*+(I(25*,0,"/"0("TQ9/)*/""("8+,Q"9/"50R(+',?C("["Q'"I(Q=("',5)"/2/<,9(W"

População 
T/8Q09,"\*,I, k,%'!$*!1-L",/%@="!#"),*!%!I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","

=+5,0?,C!*#.%)*4*&1$%!-%!]"-#6.'1@="!e,%#14*1,%!7*/!_:!

YK"YK"

30 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) 

P17.  A Constituição Brasileira estabelece prioridade absoluta para a criança em vários aspectos, como direito à vida, alimentação, educação, 
cultura, respeito, etc. Você diria que, sobre esse assunto de prioridade absoluta para a criança na Constituição brasileira, você está:  
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

!"#$
%&'()*

+,-($
)()*

./0"0.10
")*#

.20"0340
")*#

350"0640
")*#

650"0440
")*#

450"0520
")*#

/70
")*#0
*&08

9:; < =:>

?@+AB!9=A0C50804D .2 .2 37 .1 .E .1 36 37 .2 63 .E ..
!"#$%&#'(%)*+,%&-./ 0 0 0 1 1 23 0 1 . 22 0 4
5'(%)*+,%&-6/ 27 27 21 2. 28 21 20 27 29 90 24 8

!+#:&%"&*;'%:&#'(%)*+,%&-4/ 47 4. 41 41 63 47 48 47 90 41 48 90
<%"=%&#'(%)*+,%&-9/ 96 97 94 94 94 97 99 96 91 21 9. 42
>+,+&#'(%)*+,%&-2/ 27 27 2. 20 22 29 24 27 91 1 26 43

!"#$%&'#(&)&%&*+ ,-. ,-/ ,-. ,-/ ,-0 ,-0 ,-0 ,-/ ,-1 2-, ,-. ,-,

&?+:; 9373 2332 23.8 938 9.6 602 487 627 436 738 2342 693

FAF9G

<'"##,H,I* ?J"J,

"!"\0*+/",)"=2,))/)"/=(0e'5=,)"
',5)",2*,)`"14"',5)"
/0*+/<5)*,9()"E/'"
50R(+',9()W""B(+"(Q*+("2,9(`"()"
',5)"</21()")/"mQ28,'"'/0()"
50R(+',9()W"

População 
k,%'!$*!1-L",/%@="!#"),*!%!I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","
=+5,0?,C!*#.%)*4*&1$%!-%!]"-#6.'1@="!e,%#14*1,%!7*/!_:!

T/8Q09,"\*,I, 

"!!V!F,%'!$*!1-L",/%@="!#"),*!%!+,1",1$%$*!%)#"4'.%!j!&,1%-@%!$*+*-$*!
)%#.%-.*!$%!*#&"4%,1$%$*!$"!*-.,*<1#.%$"C!%6-F1-$"!Qd_!71-L",/%$"#:!-"!
-i<*4!#'+*,1",>!

OQ09,'/0*,2" 7[95(" TQI/+5(+"

N8! dm! Qd!
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YJ"YJ"

31 

V!K'*!#*!*-.*-$*!+*4%!*I+,*##="!I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","=+5,0?,C!
*#.%)*4*&1$%!+*4%!]"-#6.'1@="!e,%#14*1,%!

População 
Pais de filhos 
até 18 anos 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Espontânea e múltipla) 

!"#

$%#

$"#

$"#

$&#

$$#

!'#

!(#

$'#

$"#

$&#

$&#

EDUCAÇÃO

CRIANÇA EM PRIMEIRO 
LUGAR/ACIMA DE TODOS

GARANTIA DE DIREITOS/LEIS

SAÚDE

FORMAÇÃO DAS 
CRIANÇAS/INVESTIMENTO NAS 

CRIANÇAS

CONVIVÊNCIA/RESPONSABI-
LIDADE FAMILIAR

Agora eu vou ler o artigo da Constituição Brasileira, que fala sobre os direitos da criança:  
Artigo 227:  É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
P18. O que você entende pela expressão prioridade absoluta para a criança, estabelecida pela Constituição Brasileira?     

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

!"

#"

$"

$"

%"

&"

'$"

'("

!"

$"

$"

%"

)"

'&"

CIDADANIA/DIREITOS BÁSICOS 
(Vida,liberdade)

RESPONSABILIDADE DO 
GOVERNO

LAZER/ESPORTE/CULTURA

NECESSIDADES BÁSICAS

SEGURANÇA

PRINCÍPIO NÃO ESTÁ SENDO 
APLICADO

NÃO SABE

"!"\0*+/"()"*/',)"',5)"
,))(=5,9()"f"/cI+/))C("
I+5(+59,9/",E)(2Q*,"
I,+,","=+5,0?,`")/"

9/)*,=,'"/9Q=,?C(`"/"
=+5,0?,"/'"I+5'/5+("

2Q8,+b",=5',"9/"*(9()W""

L/+=/5+,"\*,I, 

Y!"Y!"

32 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Espontânea e múltipla) 

\.iP&jgD" P+5,0?,"*/'"("95+/5*(`"8,+,0H,"f"/9Q=,?C("7$*!*#.'$%,q$*!1,!j!*#&"4%q
F%,%-6%!$*!'/%!)"%!L",/%@="!+%,%!"!L'.',":!!

P_d&:j&"\7"
B_d7\d_D"Zil&_"

P+5,0?,"*/'"95+/5*(",=5',"9/"*Q9(`",=5',"9/"*(9()"7.*/!+,1",1$%$*!*/!
.'$"q/%1#!1/+",.%-.*q%!&,1%-@%!*/!Nr!4'F%,:!

l&_&:Ld&".\"
.d_\dLDTbZ\dT"

!
_/)I/5*,+`"8,+,0H+"("95+/5*("9,)"=+5,0?,)"7&'/+,1,!%#!4*1#!,*L*,*-.*#!j#!
&,1%-@%#qE*,!4*1#!K'*!L%@%/!<%4*,!"#!$1,*1."#!$%!&,1%-@%:!!

!

"T&n.\" !P+5,0?,"*/'"("95+/5*("f"),M9/"

OD_7&jgD"
.&T"P_d&:j&T"

!
O(+',?C("0/=/))4+5,"I,+,"("RQ*Q+("9("0())("I,;)b9,"0(<,"8/+,?C("
7],1%-@%#!$*<*/!,*&*)*,!."$"#!"#!)*-*s&1"#q1-<*#6/*-."#!+%,%!#*!.",-%,*/!
%$'4."#!,*#+"-#3<*1#C!+%,%!.*,*/!'/!L'.',"!/*4^",q!$1F-":!
!!

25% 

19% 

15% 

15% 

13% 

B_d7\d_D"Zil&_"

V!K'*!#*!*-.*-$*!+*4%!*I+,*##="!oI+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","=+5,0?,oC!
*#.%)*4*&1$%!+*4%!]"-#6.'1@="!e,%#14*1,%!

.&T"P_d&:j&T"

11% 11% PD:pdpq:Pd&b"
_\TBD:T&XdZd.&.\"

O&7dZd&_"

!!
OQ*Q+("9,"=+5,0?,"["+/)I(0),E5259,9/"9()"I,5)"
7],1%-@%!.*/!"!$1,*."!$*!'/%!)"%!&"-<1<B-&1%!L%/141%,q$*!.*,!'/%!)"%!L%/i41%q
*$'&%@="!L%/141%,q!?L*6<1$%$*C!]%,1-^":!
!

_\TBD:T&XdZd.&.\"
OQ*Q+("9,"=+5,0?,"["+/)I(0),E5259,9/"9()"I,5)"
7],1%-@%!.*/!"!$1,*."!$*!'/%!)"%!&"-<1<B-&1%!L%/141%,q$*!.*,!'/%!)"%!L%/i41%q

Sudeste 

Classes ABC, jovens de 19 a 34 

Norte/ Centro-oeste, 35 a 44  

Sudeste 

Classes ABC 

L/+=/5+,"\*,I, 

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 
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YY"YY"

33 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Espontânea e múltipla) 

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

Pd.&.&:d&"
.d_\dLDT"XrTdPDT"

_/)I/5*,+","=+5,0?,`"I,+,"]Q/"/2,")/m,"+/)I(0)4</2"I/2()")/Q)",*()"
7%+,*-$*-$"!%!,*#+*1.%,!"!+,HI1/"q#*,!,*#+*1.%$%:!!

_\TBD:T&XdZd.&.\"
.D"lDp\_:D"

!P+5,0?,"*/'"("95+/5*(",("2,^/+`"/)I,?()"I,+,"E+50=,+"7*#+%@"#!41<,*#q
K'%$,%#q+%,K'1-^"#:!

:\P\TTd.&.\T"
XrTdP&T"

9% 

8% 

7% 

7% !!P+5,0?,"*/'"("95+/5*("f",25'/0*,?C(""

!s"(E+58,?C("9("I,;)`"9("8(</+0("9/"=Q59,+"9,)"=+5,0?,)"7V!L'.',"!$%!
&,1%-@%!D!,*#+"-#%)141$%$*!$"!F"<*,-":!!

Z&t\_b\TBD_L\b
PiZLi_&"

D"B_d:PuBdD":gD"\TLr"
T\:.D"&BZdP&.D"4% D"I+50=;I5("0C("/)*4")/09(",I25=,9("7#*!*#6<*##*C!-="!.*,1%!."$%!*##%!

<1"4B-&1%:!!

T\li_&:j&"2% ],1%-@%!.*/!$1,*1."!j!#*F',%-@%!U,*/0?C("',5(+"f")/8Q+,0?,`"=+5,0?,"
)/8Q+,V"

.d_\dLDT"XrTdPDT"
_/)I/5*,+","=+5,0?,`"I,+,"]Q/"/2,")/m,"+/)I(0)4</2"I/2()")/Q)",*()"
7%+,*-$*-$"!%!,*#+*1.%,!"!+,HI1/"q#*,!,*#+*1.%$%:!!

_\TBD:T&XdZd.&.\"
&,1%-@%!D!,*#+"-#%)141$%$*!$"!F"<*,-":!!

P+5,0?,"*/'"("95+/5*(",("2,^/+`"/)I,?()"I,+,"E+50=,+"
K'%$,%#q+%,K'1-^"#:!

Z&t\_b\TBD_L\b

!!

D"B_d:PuBdD":gD"\TLr" D"I+50=;I5("0C("/)*4")/09(",I25=,9("
<1"4B-&1%:!!

],1%-@%!.*/!$1,*1."!j!#*F',%-@%!
)/8Q+,V"

Classes ABC 

"!"J-A!-="!#%)*/!$1M*,!"!K'*!#1F-12&%!%!*I+,*##="!+,1",1$%$*!%)#"4'.%!j#!&,1%-@%#C!+*,&*-.'%4!K'*!%6-F*!/%1#!$*!
d9_!-"!Y",$*#.*C!-%#!L%1I%#!$*!1$%$*!)*/!("<*-#!7Nb!%!Nf!%-"#:!"'!&"/!/%1#!$*!b9!%-"#!*C!#"),*.'$"C!-%#!&4%##*#!

g\!7df_:!

Y#"Y#"

34 

!"# !"$%&'% ()*$%&'%
()*'%+,
-%.'*)/,
0%&'%

1%234),
5%'*)6)#3/

'7.7
8.'%*3)*

!"#$%&'( )* )* +, )+ )- ), ).
/01%2&%34536015410(37#8%093%$15%3"43:("(; -< -= )> )- -. )- -=
?%0%2:1%3"43"1041:(;93741; -* -, -@ -, )> -* -*
A%B"4 -* -, ), -+ -- -+ -.
C(05%&'(3"%;3$01%2&%;9312D4;:1542:(32%;3$01%2&%; -+ -* -* = -+ -, -)
/(2D1DE2$1%9304;6(2;%F171"%"43G%5171%0 -- -+ < @ -* -) ->
/1"%"%21%93"1041:(;3FH;1$(;3ID1"%J371F40"%"4K < < * -> -+ -> <
L4;6(2;%F171"%"43"(38(D402( = -> -> * @ = <
M%N40934;6(0:493$#7:#0% @ = -) @ , . =
O4$4;;1"%"4;3FH;1$%; @ = -> * , . =
A48#0%2&% ) - ) ) , - +

,,P36012$Q61(32'(34;:H3;42"(3%671$%"( , , ) , , * +
O'(3;%F4 -@ -. -+ )- -* -, -=

3R%;4 )>.> )@. ==* *<* +>, =,- -)-<

909:;

1%234) (7'"*%<7,$),
=".3>?63)

P18. O que você entende pela expressão prioridade absoluta para a criança, estabelecida pela Constituição Brasileira?  
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Espontânea e múltipla) 

L/+=/5+,"\*,I, 

(Em %) 
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Y$"Y$"

35 

!"#$
%&'()*

+,-($
)()*

./0"0.10
")*#

.20"0340
")*#

350"0640
")*#

650"0440
")*#

450"0520
")*#

/70
")*#0
*&08

9:; < =:>

!"#$%&'( )* )+ )* ), )- )* ). )+ ). )* )+ )*
/01%2&%34536015410(37#8%093%$15%3"43
:("(;

<= <> ), <. )) )? <> <> <* )? )< <,

@%0%2:1%3"43"1041:(;93741; <* <* <* <? <+ <* <= <* <) <+ <* <*
A%B"4 <* <+ <- <- <? <* <* <* <. <+ <- <*
C(05%&'(3"%;3$01%2&%;93
12D4;:1542:(32%;3$01%2&%;

<? <* << << <+ <? <- <) << <+ <? =

/(2D1DE2$1%9304;6(2;%F171"%"43
G%5171%0

<< <, << . <, <? <) <, <, <? <, <,

/1"%"%21%93"1041:(;3FH;1$(;3ID1"%J3
71F40"%"4K

= > <, > << = <, = = . <, <<

L4;6(2;%F171"%"43"(38(D402( > > = > <, <, = > * <, > +
M%N40934;6(0:493$#7:#0% . > . . > > . . > . > +
O4$4;;1"%"4;3FH;1$%; . . . * > * . = . . . .
A48#0%2&% ) ) ) * < ) ) ) , ) ) )
P36012$Q61(32'(34;:H3;42"(3%671$%"( - ? - ) ? - * - - * - )
O'(3;%F4 <. <. <+ )< <? <? <) ), )) > <+ )>
3R%;4 ),+, <,,< <,*= ),= )*- ->< ?=+ -<+ ?,- +,= <,?< -),

?@?9A

<'"##,B,C* DE"E,

* - )
> <+ )>

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Espontânea e múltipla) 

L/+=/5+,"\*,I, 

P18. O que você entende pela expressão prioridade absoluta para a criança, estabelecida pela Constituição Brasileira?  
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

(Em %) 

Y%"Y%"

36 

!"#$%&'#(%) *+$,- ."/'0,-0

!"#$%&'( )* )* )+
,-.%/&%01203-.21.-(04#5%-60%$.2%0"107("(8 9+ )) ):
;%-%/7.%0"10".-1.7(86041.8 9< 9* )=
>%?"1 9+ 9: 9:
@(-2%&'(0"%80$-.%/&%860./A187.21/7(0/%80$-.%/&%8 B 9: 9B
,(/A.AC/$.%60-183(/8%D.4."%"10E%2.4.%- 9= 99 9+
,."%"%/.%60".-1.7(80DF8.$(80GA."%H04.D1-"%"1I 9= 9= *
J183(/8%D.4."%"10"(05(A1-/( * B 9+
K%L1-60183(-7160$#47#-% M N *
O1$188."%"180DF8.$%8 N N *
>15#-%/&% ) ) 9

11P03-./$Q3.(0/'(0187F081/"(0%34.$%"( ) < <
O'(08%D1 )* 9= <

0R%81 MNN M:9 <<)

234-)%0,$%$'

P18. O que você entende pela expressão prioridade absoluta para a criança, estabelecida pela Constituição Brasileira?  
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

V!K'*!#*!*-.*-$*!+*4%!*I+,*##="!I+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","=+5,0?,C!*#.%)*4*&1$%!
+*4%!]"-#6.'1@="!e,%#14*1,%!

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Espontânea e múltipla) 

(Em %) 
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!"#$%&'($
)'*+,$-,&."$+,

*"#$%&'($
/$-0$,$-,"'(',
*"#$%&'($

!"#$%&'( )* )+ )* )*
,-.%/&%01203-.21.-(04#5%-60%$.2%0"107("(8 9: )) ); 9<
=%-%/7.%0"10".-1.7(86041.8 9* 9< 9+ 9>
?%@"1 9* 9A 9B 9B
C(-2%&'(0"%80$-.%/&%860./D187.21/7(0/%80$-.%/&%8 9> 9* 9) 9)
,(/D.DE/$.%60-183(/8%F.4."%"10G%2.4.%- 99 9> 99 9;
,."%"%/.%60".-1.7(80FH8.$(80ID."%J04.F1-"%"1K : 9) A :
L183(/8%F.4."%"10"(05(D1-/( A 99 A +
M%N1-60183(-7160$#47#-% + A : <
O1$188."%"180FH8.$%8 + + + +
?15#-%/&% ) ) 9 )

,,P03-./$Q3.(0/'(0187H081/"(0%34.$%"( B * * )
O'(08%F1 9+ < 9) )<

0R%81 );<; *;: +B< A;*

12134
5%'-,(.,*"#$%&'67$

P18. O que você entende pela expressão prioridade absoluta para a criança, estabelecida pela Constituição Brasileira?  
Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 847 entrevistas 

Informação e compreensão dos direitos da criança 
(Espontânea e múltipla) 

L/+=/5+,"\*,I, 

"!"s"50*/+/)),0*/"0(*,+"]Q/`"/0*+/"()"]Q/")/"mQ28,'"I(Q=("(Q"0,9,"50R(+',9()")(E+/"("*/',`"14",28Q'"
/0*/095'/0*("9,"/cI+/))C("vI+5(+59,9/",E)(2Q*,"I,+,","=+5,0?,w`"'/)'("]Q/"9/"R(+',"I,+=5,2"/"50*Q5H<,W"

(Em %) 

38 38 

Respeito à regra de prioridade 
absoluta: percepção e 

posicionamento 
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Y@"Y@"

39 

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento 

Y*#.%!*.%+%!$%!+*#K'1#%C!L"1!+*,F'-.%$"!#*C!-%!"+1-1="!$"#!*-.,*<1#.%$"#C!!
%4F'-#!,)I/=*()")(E+/","I+5(+59,9/",E)(2Q*,"f"=+5,0?,`"/)*,E/2/=59()"0(""
\P&"7\#.%.'."!$%!],1%-@%!*!$"!?$"4*#&*-.*:`"*#.="!#*-$"!+/)I/5*,9()"I/2("8(</+0("
/"I/2,")(=5/9,9/"/'"8/+,2W""

!
V#!%#+*&."#!.,%.%/!$%!+,*L*,B-&1%!$%!&,1%-@%!+%,%!,*&*)*,!+,".*@="C!+%,%!
.*,!%.*-$1/*-."!-"#!#*,<1@"#!+0)41&"#C!-%!L",/'4%@="!$*!+"4i6&%#!#"&1%1#!$"!
F"<*,-"!*!-"!,*&*)1/*-."!$*!,*&',#"#!+0)41&"#>!

!
\/!#*F'1$%C!L"1!1-$%F%$"!#*!"!*-.,*<1#.%$"!*,%!%!L%<",!"'!&"-.,%!"!
=Q'I+5'/0*("9,"+/8+,"9/"I+5(+59,9/",E)(2Q*,"f"=+5,0?,"+*4"!F"<*,-"!
L*$*,%4C!*#.%$'%4!*!/'-1&1+%4>!

#K"#K"

40 

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 3 pontos) 

P19. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, explica os vários aspectos em que a criança é prioridade absoluta. Vou ler esses aspectos e gostaria de 
saber se você acha que estão sendo respeitados ou não pelo governo e pela sociedade em geral.  
 a) Por exemplo _________  (LEIA A 1ª FRASE): você acha que está sendo respeitado ou não pelo governo? (SE SIM) Totalmente ou em parte? 

41% 45% 46%
55%

43% 38% 38%
32%

17% 18% 16% 13%

A criança tem prioridade no 
atendimento de serviços 

públicos, por exemplo 
educação, saúde, segurança

A criança é prioridade no 
recebimento de recursos 

públicos para sua proteção

A criança tem prioridade para 
receber proteção e socorro 

em qualquer situação

A criança tem preferência na 
formulação de políticas 

sociais do governo

Sim, totalmente

Sim, em parte

Não

X*#+*1."!%"#!%#+*&."#!$"!\]?!!+*4"!!l(</+0("

"!"B,+,","',5(+5,"9,"I(IQ2,?C(`"()",)I/=*()"]Q/"*+,*,'"9,"I+5(+59,9/"9,"=+5,0?,"0("\P&"0C(")C("
+/)I/5*,9()"I/2("l(</+0(W"B+5(+59,9/"0(",*/095'/0*("9()")/+<5?()"IME25=()`"=(0*Q9(`"["("M05=("

]Q/"["I,+=5,2'/0*/"+/)I/5*,9("I/2("8(</+0(`")/8Q09(","I(IQ2,?C(W""

Base:  População 16 anos ou mais, 
excluindo os não respondentes: 1.987 

 
4%  

1.957 
 
5%  

1.919 
 
 7% 

1.862 
 
10% Não souberam responder: 

População 
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#J"#J"

41 

s"_\TB\dL&.&"7EVE?tU\YE\!u!\U!`?XE\:!7\/!_:! lDp\_:D" TDPd\.&.\"
"!!?!&,1%-@%!.*/!+,1",1$%$*!-"!,*/095'/0*("9/")/+<5?()"
IME25=()C!+",!*I*/+4"!*$'&%@="C!#%0$*C!#*F',%-@%! QP! QP!

"!!?!&,1%-@%!D!+,1",1$%$*!-"!+/=/E5'/0*("9/"+/=Q+)()"
IME25=()!+%,%!#'%!+,".*@="! QQ! QQ!

"!!?!&,1%-@%!.*/!+,1",1$%$*!+%,%!,*&*)*,!I+(*/?C("/")(=(++("
*/!K'%4K'*,!#1.'%@="! Qc! Qc!

"!!?!&,1%-@%!.*/!+,*L*,B-&1%!-%!R(+'Q2,?C("9/"I(2;H=,)"
)(=5,5)"9("8(</+0(" cQ! cP!

T/8Q09(","I(IQ2,?C("E+,)52/5+,`","I+5(+59,9/",E)(2Q*,"9,)"=+5,0?,)`"I+/<5)*,"I/2("\P&`"
["I(Q=("+/)I/5*,9,"I/2("8(</+0("/"I/2,")(=5/9,9/`"9/"R(+',"8/+,2"

!!
"!?!+"+'4%@="!-="!L%M!$1#6-@="!%"!%<%41%,!"!8(</+0(!*!%!)(=5/9,9/>!

"!̀ %,%!%!+"+'4%@="!,*#1$*-.*!-"!TQ2"*!-%#!+/85F/)"9("50*/+5(+"9("I,;)C!%!+*,&*+@="!$*!,*#+*1."!j!+,1",1$%$*!
%)#"4'.%!$%#!&,1%-@%#!+*4"!F"<*,-"!*!+*4%!#"&1*$%$*!D!/%1",>!v3!-"!TQ9/)*/C!*#.%!+*,&*+@="!D!/*-"#!*I+,*##1<%>!!

"!!hQ,0*("',5)",2*("("0;</2"/=(0e'5=("$"#!*-.,*<1#.%$"#C!',5)"=+;H=,"D!%!%<%41%@="!!K'*!*4*#!L%M*/!#"),*!*#.*!
%##'-.">!!

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 3 pontos) 

#!"#!"

42 

s"_\TB\dL&.&"7EVE?tU\YE\!u!\U!`?XE\:!7\/!_:! lDp\_:D" TDPd\.&.\"
"!!?!&,1%-@%!.*/!+,1",1$%$*!-"!,*/095'/0*("9/")/+<5?()"
IME25=()C!+",!*I*/+4"!*$'&%@="C!#%0$*C!#*F',%-@%! Q8! Qb!

"!!?!&,1%-@%!D!+,1",1$%$*!-"!+/=/E5'/0*("9/"+/=Q+)()"
IME25=()!+%,%!#'%!+,".*@="! cf! Qc!

"!!?!&,1%-@%!.*/!+,1",1$%$*!+%,%!,*&*)*,!I+(*/?C("/")(=(++("
*/!K'%4K'*,!#1.'%@="! Q9! QN!

"!!?!&,1%-@%!.*/!+,*L*,B-&1%!-%!R(+'Q2,?C("9/"I(2;H=,)"
)(=5,5)"9("8(</+0(" 8b! cb!

CLASSES A/B 

&)"=2,))/)"&bX"*N'"Q',"I()5?C("E,)*,0*/"I,+/=59,"=('","I(IQ2,?C("8/+,2W"
P(0*Q9(`"R,^/'"',5)"95)H0?C("/0*+/",)",H*Q9/)"9("8(</+0("/"9,"
)(=5/9,9/"!"*/09/'",")/+"',5)"=+;H=,)"=('"+/2,?C(",("8(</+0(""

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 3 pontos) 



20/09/13 

22 
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43 

!"# !"$%&'% ()*$%&'%
()*'%+,
-%.'*)/,
0%&'%

1%234),
5%'*)6)#3/

'7.7
8.'%*3)*

!"#$%&'(&")*+",$%-$%.&.*"'-"&)*'.%+*')-".*"
/*$0%(-/",123%#-/4",-$"*5*+,3-"*.6#&(7-4"
/&1.*4"/*86$&'(&

9: ;; 9< ;= ;: 9< ;>

!"#$%&'(&"?",$%-$%.&.*"'-"$*#*2%+*')-".*"
$*#6$/-/",123%#-/",&$&"/6&",$-)*(7-

99 9: >@ ;= ;< >@ ;A

!"#$%&'(&")*+",$%-$%.&.*",&$&"$*#*2*$"
,$-)*(7-"*"/-#-$$-"*+"B6&3B6*$"/%)6&(7-

9> ;; >; 9; ;C >@ 9:

!"#$%&'(&")*+",$*D*$E'#%&"'&"D-$+63&(7-".*"
,-3F)%#&/"/-#%&%/".-"8-0*$'-

>9 9A C: >@ 9< C: >:

909:;

1%234) (7'"*%<7,$),
=".3>?63)

P19. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, explica os vários aspectos em que a criança é prioridade absoluta. Vou ler esses aspectos e gostaria de 
saber se você acha que estão sendo respeitados ou não pelo governo e pela sociedade em geral.  
 a) Por exemplo _________  (LEIA A 1ª FRASE): você acha que está sendo respeitado ou não pelo governo? (SE SIM) Totalmente ou em parte? 

s"_\TB\dL&.&""
7EVE?tU\YE\!u!\U!`?XE\:!

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

"!"\0*+/","I(IQ2,?C("+/)59/0*/"0("TQ2`"0(":(+*/bP/0*+(aD/)*/"/"0("50*/+5(+"9("I,;)`"["',5(+","I/+=/I?C("
9("+/)I/5*("f"I+5(+59,9/"9,)"=+5,0?,)"I/2("8(</+0(W"x4"0("TQ9/)*/`"/)*,"I/+=/I?C("["'/0()"/cI+/))5<,W"

X*#+*1."!%"#!%#+*&."#!$"!\]?!+*4"!l(</+0("7*/!_:! População 

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 3 pontos) 
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44 
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/70
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!"#$%&'(&")*+",$%-$%.&.*"'-"
&)*'.%+*')-".*"/*$0%(-/",123%#-/4",-$"
*5*+,3-"*.6#&(7-4"/&1.*4"/*86$&'(&

9: 9: 9: ;< ;= ;= ;> 9? 9@ 9< ;= ;;

!"#$%&'(&"A",$%-$%.&.*"'-"$*#*2%+*')-"
.*"$*#6$/-/",123%#-/",&$&"/6&",$-)*(7- 99 99 9; 9? ;B 9; 99 9C 9B C@ 99 ;;

!"#$%&'(&")*+",$%-$%.&.*",&$&"$*#*2*$"
,$-)*(7-"*"/-#-$$-"*+"D6&3D6*$"
/%)6&(7-

9C 9C 9C C@ 99 9B 9? 99 9@ 9= 9C ;>

!"#$%&'(&")*+",$*E*$F'#%&"'&"
E-$+63&(7-".*",-3G)%#&/"/-#%&%/".-"
8-0*$'-

C9 C9 C9 C> CC CB C@ C? C@ <; C; 9C

?@?9A

<'"##,B,C* DE"E,

P19. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, explica os vários aspectos em que a criança é prioridade absoluta. Vou ler esses aspectos e gostaria de 
saber se você acha que estão sendo respeitados ou não pelo governo e pela sociedade em geral.  
 a) Por exemplo _________  (LEIA A 1ª FRASE): você acha que está sendo respeitado ou não pelo governo? (SE SIM) Totalmente ou em parte? 

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

"!"B,+,",)"=2,))/)"/=(0e'5=,)"',5)"E,5c,)`"("+/)I/5*("9("8(</+0("I,+,","I+5(+59,9/"9,)"=+5,0?,)"["',5(+W"

X*#+*1."!%"#!%#+*&."#!$"!\]?!+*4"!l(</+0("7*/!_:"

s"_\TB\dL&.&""
7EVE?tU\YE\!u!\U!`?XE\:!

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 3 pontos) 

População 
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#$"#$"

45 

População 

41% 45% 46% 51%

45% 43% 42% 39%

13% 12% 12% 10%

A criança tem prioridade no 
atendimento de serviços 
públicos, por exemplo 

educação, saúde, segurança

A criança é prioridade no 
recebimento de recursos 

públicos para sua proteção

A criança tem prioridade 
para receber proteção e 

socorro em qualquer 
situação

A criança tem preferência na 
formulação de políticas 

sociais do governo

Sim, totalmente

Sim, em parte

Não

X*#+*1."!%"#!%#+*&."#!$"!\]?!+*4%!T(=5/9,9/"/'"8/+,2"

P19. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, explica os vários aspectos em que a criança é prioridade absoluta. Vou ler esses aspectos e gostaria de 
saber se você acha que estão sendo respeitados ou não pelo governo e pela sociedade em geral.  
b) _________  (LEIA A 1ª FRASE):  você acha que está sendo respeitada ou não pela sociedade em geral? (SE SIM) Totalmente ou em parte?  

"!"&"8+,09/"',5(+5,"9,"I(IQ2,?C("E+,)52/5+,"*/'","5'I+/))C("9/"]Q/",")(=5/9,9/"0C("+/)I/5*,`"(Q"
+/)I/5*,"/'"I,+*/",)"I+5(+59,9/)"9,)"=+5,0?,)W"

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 3 pontos) 

Base:  População 16 anos ou mais, excluindo 
os não respondentes: 1.945 

 
6% 

1.952 
 
6%  

1.854 
 
10% 

1.897 
 
8% Não souberam responder: 

#%"#%"

46 

P19. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, explica os vários aspectos em que a criança é prioridade absoluta. Vou ler esses aspectos e gostaria de 
saber se você acha que estão sendo respeitados ou não pelo governo e pela sociedade em geral.  
b) _________  (LEIA A 1ª FRASE):  você acha que está sendo respeitada ou não pela sociedade em geral? (SE SIM) Totalmente ou em parte?  

!"# !"$%&'% ()*$%&'%
()*'%+,
-%.'*)/,
0%&'%

1%234),
5%'*)6)#3/

'7.7
8.'%*3)*

!"#$%&'(&")*+",$%-$%.&.*"'-"&)*'.%+*')-".*"
/*$0%(-/",123%#-/4",-$"*5*+,3-"*.6#&(7-4"
/&1.*4"/*86$&'(&

9: ;< 99 9= =< 9; =>

!"#$%&'(&"?",$%-$%.&.*"'-"$*#*2%+*')-".*"
$*#6$/-/",123%#-/",&$&"/6&",$-)*(7-

99 == 9< 9@ => 9A 9;

!"#$%&'(&")*+",$%-$%.&.*",&$&"$*#*2*$"
,$-)*(7-"*"/-#-$$-"*+"B6&3B6*$"/%)6&(7-

9C =: CD 9@ 9= 9> 9=

!"#$%&'(&")*+",$*E*$F'#%&"'&"E-$+63&(7-".*"
,-3G)%#&/"/-#%&%/".-"8-0*$'-

C: =A C9 C= 9< C= 9>

909:;

1%234) (7'"*%<7,$),
=".3>?63)

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

"!"B,+,","I(IQ2,?C("+/)59/0*/"0("TQ2"/"0("50*/+5(+`","=+5,0?,"["',5)"+/)I/5*,9,"/'")Q,"I+5(+59,9/"
,E)(2Q*,W"x4"0("TQ9/)*/`","I/+=/I?C("["9/"]Q/"("+/)I/5*("["'/0()"(E)/+<,9(W"

X*#+*1."!%"#!%#+*&."#!$"!\]?!+*4%!T(=5/9,9/"/'"8/+,2"7*/!_:"
População 

s"_\TB\dL&.&""
7EVE?tU\YE\!u!\U!`?XE\:!

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 3 pontos) 



20/09/13 

24 
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P19. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, explica os vários aspectos em que a criança é prioridade absoluta. Vou ler esses aspectos e gostaria de 
saber se você acha que estão sendo respeitados ou não pelo governo e pela sociedade em geral.  
b) _________  (LEIA A 1ª FRASE):  você acha que está sendo respeitada ou não pela sociedade em geral? (SE SIM) Totalmente ou em parte?  

!"#$
%&'()*

+,-($
)()*

./0"0.10
")*#

.20"0340
")*#

350"0640
")*#

650"0440
")*#

450"0520
")*#

/70
")*#0
*&08

9:; < =:>

!"#$%&'(&")*+",$%-$%.&.*"'-"
&)*'.%+*')-".*"/*$0%(-/",123%#-/4",-$"
*5*+,3-"*.6#&(7-4"/&1.*4"/*86$&'(&

9: 9: 9: ;; ;< ;< 9: 9; 9< 9; 9: ;<

!"#$%&'(&"=",$%-$%.&.*"'-"$*#*2%+*')-"
.*"$*#6$/-/",123%#-/",&$&"/6&",$-)*(7- 99 9> 9? ;@ ;< 9; 9A 9< 9? 9@ 9@ ;B

!"#$%&'(&")*+",$%-$%.&.*",&$&"$*#*2*$"
,$-)*(7-"*"/-#-$$-"*+"C6&3C6*$"
/%)6&(7-

9@ 9; 9A 9D 9? 9? 9A 9? 9; 9< 9? 9:

!"#$%&'(&")*+",$*E*$F'#%&"'&"
E-$+63&(7-".*",-3G)%#&/"/-#%&%/".-"
8-0*$'-

@: @: @D 9< 9B @D @D 9B @D @; @D 99

?@?9A

<'"##,B,C* DE"E,

Base: População 16 anos ou mais: 2060 entrevistas 

População 

"!"D)"/0*+/<5)*,9()"9,)"=2,))/)"',5)",2*,)"<//'"9/"R(+',"',5)"=+;H=,"("+/)I/5*("]Q/"["9,9("f)"=+5,0?,)"I/2,"
)(=5/9,9/W"

X*#+*1."!%"#!%#+*&."#!$"!\]?!+*4%!T(=5/9,9/"/'"8/+,2"7*/!_:"

s"_\TB\dL&.&""
7EVE?tU\YE\!u!\U!`?XE\:!

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 3 pontos) 

#3"#3"

48 

D"=Q'I+5'/0*("9,"+/8+,"9/"I+5(+59,9/",E)(2Q*,"f"
=+5,0?,"I/2("8(</+0("[",I+(<,9("I(+"I+,H=,'/0*/","

*(*,259,9/"9,"I(IQ2,?C("E+,)52/5+,W"

"!"\-.,*!%#!,*F1A*#!W'$*#.*!*!Y",$*#.*C!%!+*,&*+@="!$"!,*#+*1."!%"!
$1,*1."!$%#!&,1%-@%#!D!/%1#!)%1I%!#!-*#.%#!,*F1A*#C!"#!*-.,*<1#.%$"#!
#="!.*-$*-&1%4/*-.*!/%1#!L%<",3<*1#!%"!&'/+,1/*-."!$%!+,1",1$%$*!

%)#"4'.%!j!&,1%-@%!+*4"!F"<*,-">!

!@#A!$"#!),%#14*1,"#!#="!L%<",3<*1#!%"!&'/+,1/*-."!$%!+,1",1$%$*!%)#"4'.%!j#!
&,1%-@%#!+*4"!F"<*,-"!L*$*,%4C!*#.%$'%4!*!/'-1&1+%4>!?!+*#K'1#%!/"#.,%!K'*!%!/%1",1%!$%!
+"+'4%@="!%&,*$1.%!K'*!%!,*F,%!$*!+,1",1$%$*!%)#"4'.%!j#!&,1%-@%#!%.'%4/*-.*!-="!*#.3!

#*-$"!,*#+*1.%$%!+*4"!F"<*,-"C!"'!+*4%!#"&1*$%$*>!

$1,*1."!$%#!&,1%-@%#!
#="!

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento 
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#@"#@"

49 

!"#

!"#

$# $# !#

$%#

!%#

$# $# &#

'()*+,-.)-/*/
0*1(2

3*245*+,-.)-/
*/0*1(2

6-,/*/0*1(27/
.-,/4(.)2*

3*245*+,-.)-/
4(.)2*

'()*+,-.)-/
4(.)2*

`"#1&1"-%/*-."!!K'%-."!%"!=Q'I+5'/0*("9,"+/8+,"9/"I+5(+59,9/"
,E)(2Q*,"f"=+5,0?,"+*4"!F"<*,-"!L*$*,%4C!*#.%$'%4!*!/'-1&1+%4! População 

Pais de filhos 
até 18 anos 

P20. Você é a favor ou contra o cumprimento dessa regra de prioridade absoluta à criança pelo governo federal, estadual e municipal? Totalmente ou em parte? 
Base: Total amostra,  excluindo os não respondentes : População 16 anos ou mais: 2013 entrevistas / Pais de filhos até 18 anos: 834 entrevistas 

4,7 4,7

Média (de 1 a 5): 

"!"hQ,)/","*(*,259,9/"9,"I(IQ2,?C("
U@#AV"/"9()"I,5)"9/">21()",*["J3"

,0()")C(","R,<(+"9("=Q'I+5'/0*("9,"
I+5(+59,9/",E)(2Q*,"f"=+5,0?,"I/2("

8(</+0("R/9/+,2`"/)*,9Q,2"/"
'Q05=5I,2W"

"

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 5 pontos) 

94% 94% Não souberam responder: 2% 

$K"$K"

50 

População 

P20. Você é a favor ou contra o cumprimento dessa regra de prioridade absoluta à criança pelo governo federal, estadual e municipal? Totalmente ou em parte? 
Base: Total amostra, excluindo os não respondentes : População 16 anos ou mais: 2013 entrevistas  

!"# !"$%&'% ()*$%&'%
()*'%+,
-%.'*)/,
0%&'%

1%234),
5%'*)6),

#3'7.7
8.'%*3)*

9,:9;01 <= <> <= <? <@ <? <A
!"#$%&'(#')$)*$+",)-./ 01 02 34 35 04 03 01
6$,78$%&'(#')$)*$+",)-9/ 4. 41 42 42 5: 4; 49

(%B,7,C7D)*E,.%B,F).'*7,GAH A ? > A A A A
-0(I19 A = A > ? A =
6$,78$%&'(#')7"(#,$)-5/ 2 5 2 5 9 5 2
!"#$%&'(#')7"(#,$)-4/ 4 : 4 4 4 4 4

(4),&7J% > > > > A > A

!"#$%&'#(&)&%&*+ ,-. ,-/ ,-. ,-. ,-/ ,-. ,-.

I0I9K

1%234) (7'"*%L7,$),B".3FM63)

"!":,)"+/85F/)"TQ9/)*/"/":(+9/)*/`"["*/09/0=5,2'/0*/"',5)"/cI+/))5<,","I()5?C("*(*,2'/0*/"R,<(+4</2",("
=Q'I+5'/0*("9,"I+5(+59,9/",E)(2Q*,"f"=+5,0?,W"

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 5 pontos) 

`"#1&1"-%/*-."!!K'%-."!%"!=Q'I+5'/0*("9,"+/8+,"9/"I+5(+59,9/"
,E)(2Q*,"f"=+5,0?,"+*4"!F"<*,-"!L*$*,%4C!*#.%$'%4!*!/'-1&1+%4!7*/!_:!
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$J"$J"

51 

Pais de filhos 
até 18 anos 

!"#$
%&'()*

+,-($
)()*

./0"0.10
")*#

.20"0340
")*#

350"0640
")*#

650"0440
")*#

450"0520
")*#

/70
")*#0
*&08

9:; < =:>

90+9?@A 24 26 25 24 25 26 24 2/ 26 24 26 25
!"#$%&'(#')$)*$+",)-./ 01 01 02 00 03 02 24 01 25 0. 26 24
7$,89$%&'(#')$)*$+",)-3/ 5. 5: 5; 52 51 5. 53 53 55 51 5: 5:

B,-0"0C"D*EF0),-0%*)GE"0H6I 6 6 6 6 4 6 3 6 6 3 4 3
<@BJA9 6 4 3 3 . 6 4 6 4 4 6 3
7$,89$%&'(#')8"(#,$)-4/ : : 4 5 : : 4 : 4 : : 5
!"#$%&'(#')8"(#,$)-5/ 5 5 5 6 6 6 6 5 4 5 6 5

BK*0#"L, 3 3 3 3 3 . . 3 3 3 . 5

!"#$%&'#(&)&%&*+ ,-. ,-. ,-. ,-. ,-/ ,-. ,-0 ,-. ,-. ,-/ ,-. ,-.

)<$=' 465: 101 56:3 46. 4.6 300 :21 362 423 ;66 565; :10

J@J9M

<'"##,N,O* PQ"Q,

"!"D"I()5=5(0,'/0*("R,<(+4</2",("=Q'I+5'/0*("9,"+/8+,"["I+,H=,'/0*/"=(0)/0)Q,2"/'"*(9()"()")/8'/0*()W"

População 

Respeito à regra de prioridade absoluta: percepção e 
posicionamento (Estimulada e única – escala de 5 pontos) 

`"#1&1"-%/*-."!!K'%-."!%"!=Q'I+5'/0*("9,"+/8+,"9/"I+5(+59,9/"
,E)(2Q*,"f"=+5,0?,"+*4"!F"<*,-"!L*$*,%4C!*#.%$'%4!*!/'-1&1+%4!7*/!_:!

P20. Você é a favor ou contra o cumprimento dessa regra de prioridade absoluta à criança pelo governo federal, estadual e municipal? Totalmente ou em parte? 
Base: Total amostra, excluindo os não respondentes : População 16 anos ou mais: 2013 entrevistas  

52 52 

Sumário conclusivo 
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$Y"$Y"

53 Total 
Sumário conclusivo 

Informações sobre os 
direitos das crianças 
na Constituição e no 

ECA. 
 

Após menção da 
prioridade absoluta, 

estabelecida na 
Constituição brasileira 

 

Entendimento da 
expressão “prioridade 
absoluta à criança” 

(após menção do artigo 227 
da Constituição) 

 

1ª. etapa 

"!19% se consideram 
informados 

2ª. etapa 

"!24% se consideram 
informados 

3ª. etapa 

"! Educação 
"! Criança em 1º. lugar 
"! Garantia de direitos, leis 
"! Saúde 
"! Investimento nas crianças 
"! Responsabilidade familiar 
"! Cidadania, direitos básicos 
"! Responsabilidade do governo 
"! Lazer, esporte, cultura 

A pesquisa mostra que a população brasileira não se considera informada sobre 
os direitos das crianças e sobre a prioridade absoluta à criança estabelecida na 

Constituição Brasileira.  

"! As principais associações com o tema da prioridade à 
criança são educação, garantia de direitos, saúde e 
investimento na formação das crianças.  
"!17% da população brasileira não sabe dizer o que significa a 
expressão prioridade absoluta à criança, contida na constituição 
brasileira. 

 As principais associações com o tema da prioridade à  As principais associações com o tema da prioridade à 

$#"$#"

54 Total 
Sumário conclusivo 

"! Completando o cenário, a pesquisa mostra que o cumprimento da regra de 
prioridade absoluta à criança pelo governo tem adesão de praticamente a 

totalidade da população brasileira # 94%.  

"! A adesão é unânime em todos os segmentos.  

"! De modo geral, não há percepção de que a regra de prioridade absoluta seja 
atualmente respeitada pelo governo e pela sociedade em geral. Parcelas minoritárias 

consideram que os direitos da criança são totalmente respeitados em vários aspectos: 

w! preferência na formulação de políticas sociais do governo (13% consideram que é 
totalmente respeitado) 

w! prioridade para receber proteção e socorro, em qualquer situação (16%) 

w! prioridade no atendimento de serviços públicos (17%) e 

w! prioridade no recebimento de recursos públicos para sua proteção (18%). 
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$$"$$"

55 Total 
Sumário conclusivo 

$!  A grande maioria da população brasileira considera que não tem informações sobre a 
regra de prioridade absoluta à criança, estabelecida pela Constituição Brasileira (são mais 
ou menos, pouco ou mal informados); 

$! A pesquisa mostra também que praticamente a totalidade da população brasileira é 
favorável ao cumprimento da regra de prioridade absoluta à criança w!&"-.'$"!
consideram que essa regra não é respeitada pelo governo ou pela sociedade. 

$! De modo geral, em todas as questões, os pais que possuem filhos até 18 anos 
demonstram opiniões similares à população em geral w!&"/"!.*-$B-&1%C!+"$*/!#*,!
")#*,<%$%#!.%I%#!'/!+"'&"!/%1#!*4*<%$%#!K'*!#*!&"-#1$*,%/!1-L",/%$"#!#"),*!"!.*/%C!+",D/!
-="!#="!$1L*,*-@%#!*#.%6#6&%/*-.*!#1F-12&%6<%#> -="!#="!$1L*,*-@%#!*#.%6#6&%/*-.*!#1F-12&%6<%#>

$!  A pesquisa evidencia portanto que a população é bastante crítica na avaliação 
do desempenho do governo e da própria sociedade com relação ao assunto. Fica 

clara também a necessidade de divulgação e informações sobre o tema. 


